z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice, které se konalo dne
24.2.2014 od í8.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlatá Olešnice.

Zasedáníbylo zahájeno v 18,05 hodin v zasedacímístnostiObecního úřadu ve Zlaté Olešnici
starostou p. Jiřím Černým. Přítomno bylo 10. zastupitelů, í bylomluven (Kristina Beneš-Crowell).
Proqram:

1.
2.
3.
4,
5.

6.
7

.

8.
9.

Zahé4ení.

Schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů.
Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice k 31. 12. 2013.
Návrh na sníženípočtu zastupitelů obce ve volebním období 20'14 - 2018.
Prodej 2/9 vlastnického podílu obce na p.p.č. 84612, st.p.é.217 , st. p. č. 199 a st.p.č 226 v k. ú.
zlatá olešnice Navarovská.
Výkup pozemků pod silnicemi lll. třídy p.p.č 801/'1, p.p.č. 801/36 a p.pč. 801l4O v k.ú. Stanový.
Žádost ZŠa MŠZlatá Olešnice o převedení hospodářského výsledku z roku 20'13.
Prodej ó. p.243 (obchod Hořenec).
Zpráva o projektech:
a, Rekonstrukce č,p. 196 (budova Pošty).
b. 2. eIapa výměny střešní krytiny RD A. Staška.
c. 2. etapa výstavby vodovodu Lhotka.
d. Dětské a spoňovní hřiště u ZŠa MŠ.
e. Svážímebioodpad z obce Zlatá Olešnice.

'10. Různé:

a.
b.

Kultura

Sport
11. Diskuze.
í2. Usnesení.
13. Závér.

Bod
1-

Název bodu
DrodftlmU
Zaháieni

Text
Jednání Zastupitelstva obce uvedl starosta p. Jiří Cerný
podle zákona o obcích č. 12812000 Sb., v platném
znění. Jednání bylo řádně svoláno a vyvěšeno na
úředníchdeskách a na internetových stránkách obce.
Přivítal zastupitele a přítomné hosty.
Zastupitelstvo obce je většinou hlasů usnášeníschopné.

2.

Schválení prograilNu,
jmenováni
zapisovatele a
ověřovatelů.

Zapisovatelem byla určena:
Mgr. Jana Ducháčková, Miroslav Nosek
Ověřovatelé zápisu. Jaroslav Martinec, Milan Žanta
sčitatel: Hana vedralová
Hlasování o programu, jmenovaných zapisovatelích,
ověřovatelích záp isu, sčitateli.

3.

Rozbor hospodaření
obce zlatá olešnice

k31.12.2013.

Cást uýdajová celkem 15 394 383,85 Kč.
Čast prilmová celkem 17 628 1 08,19 Kč
(cást příjmová 13 469 792,60 Kč;

Hlasování

10 pro
0

proti

0 se

zdžel

10 pro
0

proti

0 se

zdžel

zůstatek na BU k31.12.2012byl4 158 315,59 Kč.
Zůstatek na BÚ k 31 . 12.2013 byl 2 192 724,70 Kč.
Zůstatek na sociálním fondu k 31.12.2013 byl
40 999,64 Kč.
Celkem finanění hotovost k31. 12.2013 byla
2 233724,34 Kč.

Hlasování o souh/asu s rozborem hospodaření obce
Zlatá Olešnice k 31. 12. 2013.
4.

Návrh na snížení
počtu zastupitelů
obce ve volebním
období 2014 - 2018.

Starosta s místostarostkou podali na lednovém zasedání
zastupitelsfua návrh na sníženípočtu zastupitelů obce
ve volebním období 2014 -2018 o 2 zastupitele. Obec
by tak měla 9 zastupitelů na 492 obyvatel.
Např. Plavy (1,087 obyv./ 11 zast.), Kořenov (1.000
obyv./ 9 zast.), Džkov (581 obyv./ 9 zast.), Lučany

10 pro
0 proti
0 se zdžel

(1.742 obyv./ 13 zast.), Vysoké (1.302 obyv./ 9 zast.),

Albrechtice (340 obyv.i 7 zast.), Jiřetín p. B. (628 obyv.
7 zast.). Kandidátní listiny musí mít počet kandidátů
maximálně v počtu zastupitelů nebo méně.

/

Hlasování o sníženípočtu zastupitelů na 9 pro volební
období 2014 - 2018.
5.

Prodej 2/9
vlastnického podílu
obce na p.p.é.84612,
st.p.č.2í7, st. p. č.
í99 a st.p.č 226v k.
ú.zlatá olešnice
Navarovská.

pro
proti
1 se zdržel

8

1

Na Obec přišla žádost občana Z.S. o odkoupení
vlastnického podílu Obce na pozemcích p.p.č. 846/2,
217 , 199 a 226 v k. ú. Zlatá Olešnice Navarovská.
Odhadní cena2l9 podílu obce (í.665,11 m2; byla
stanovena znaleckým posudkem na 3P.020,40 Kč.
Prodejní cena by měla být 60,- Kď m'za ostatní
pozemky a 300,- Kďm'za stavebn] pozemky.
K vydanému záměru na prodej se nikdo nevyjádřil.

Prodejní částka 137.123,00 Kč.

Hlasování o prodejiZ9 vlastnického podílu obce na
p.p,č. 846/2, st.p.č.217, sí. p. č. 199 a st.p.č 226 v k. ú.

zlatá olešnice Navarovská.

6.

Výkup pozemků pod
si!nicemi lll. třídy
p.p.č 80í/1, p.p.č.
801/36 a p.pč.80í/40
v k.ú. Stanový.

KSSLK zaslala na Obec žádost o odkoupení pozemků
pod silnicemi lll. třídy v katastrálním územíStanový.
Jedná se celkem o tři pozemky ve vlastnictvíObce,
které jsou pod krajskými silnicemi. KSSLK se snaží
sjednotit vlastnictví pozemků a staveb _silnic. Výměr Min.
flnancí uvádí výkupní cenu 4O,- Kě / m2. Celkem se
jedná o 26 118 m'. Prodejní cena celkem by činila
1 044 720,00 Kč. Náklady na realizaci převodu hradí LK.
Hlasování o vydání záměru na prodej pozemků p.p.č
801/1, p.p,č. 801/36 a p.pč. 801/40 v k-ú. Stanouý.

7.

Zádost ZS a MS Zlatá
Olešnice o převedení
hospodářského
výsledku z roku
2013.

ZŠa MŠZlatá Olešnice požádala o převod
hospodářského uýsledku 20 622,87 Kč z roku 2013 do
rezervního fondu roku 2014.
Hlasování o souhlasu s převodem hospodářského
výsledku ZŠa MŠZatá Olešnice 20 622,87 Kč z roku
2013 do rezervního fondu roku 2014.

10 pro
0 proti

0 se

zdžel

10 pro
0 proti
0 se zdžel

10 pro
0 proti

0 se

zdžel

Rozbor hospodaření ZŠa MŠZlatá Olešnice za rok
2013:
Čast prilmová2882 665,8,t Kč, ostatní přljmy
343 594,32, finančníprostředky celkem 3 226 260,13
Kč.

Čast rr,liOalová celkem 2 880 037,61 Kč. Zůstatek na b.ú.
346 222,49 Kč.
Hlasování o souh/asu s rozborem hospodaření ZŠa MŠ
Zlatá Olešnice za rok 2013.
8.

Prodej é.p.243
(obchod Hořenec).

Nájemníciv bytě i nebytov,ých prostorách končí.Návrh
nemovitost prodat jako celek. Zastupitelstvo bod
prodiskutovalo. Shodlo se, že Obec nutně nemovitost
prodat nemusí.

Hlasování o vydání záměru na prodej č. p. 243.
Hlasování o pronájmu č.p. 243 jako celku, tedy bytu a
nebytových prostor jednom u nájemci.
9.

Zpráva o projektech

Rekonstrukce č.p. 196 (budova Poštyl.

.

.
.

Musíme odstoupit od žádosti, protože
z dotačníhotitulu OPŽP čerpat již nemůžeme
(podpora de minimis), čerpá se dotace na
vodovod. Častka podpory de minimis je
omezená na 3 roky.
v projektu je počítáno zateplení, střecha,
výměna oken.
Čeká se na vypsání programu zelená úsporám,
o dotaci na opravu 2. poloviny střechy
byla v lednu podána do Havarijního programu

Ministerstva kultury.

2. etapa výstavby vodovodu Lhotka.

.

Žádost o dotaci byla podána v únoru na krajský
úřad LK.

HřištěuZŠaMŠ

.
.

Žádost na Nadaci ČEzoranžovéhřiště byla
podána v lednu.

Žádost na MMR byla podána v únoru. Jednak
na hřiště (hemí prvky) tak sportoviště pro
školáky. Celkem rozpočet projektu činí
464 156,00 Kč s DPH.

Svážímebioodpad z obce Zla!á Olešnice
. Byla podána žádost o dotaci na kontejnerové
aulozfondu opžp.
10.

Různé

Kultura

.
.
.
.

B. 3. Divadlo Slaměný klobouk (hraje Sokol

Bozkov), Zl. Olešnice sokolovna, od 17 hod.
22.3. Sokolský maškarní bál, Z| Olešnice.
12.4. Diskotéka, sokolovna.
9. 5. Koncert skupiny Argema, sokolovna.

10 pro
0

proti

0

pro

0 se

zdžel

10 proti
0 se zdžel
10 pro
0

proti

0 se

zdžel

Sport
a

Q. a.Volqbalový

turnaj, Zl, Olešnice
5. Dance maraton (TJ SokolZl. Ol.), 3
hodiny cvičení,všichnijsou vítáni, od 9 hod.
Lyžařské závody plánované na 1, 3. a 9. 3. se
nebudou konat.
,17.

ŽaOost o odkoupení části pozemku p.p.č. 1008/í v k. ú.

zlatá olešnice semilská
. Žádost podala občanka MK, která má zájem o
část obecního pozemku sousedícís parcelou
100712, které je majitelkou. Část parcely 1008/1
dlouhodobě v dobré víře užívá.Zálemje o cca
80 m2.

Hlasování o vydání záměru na prodej části p. p.
1008/1 v k. ú. Zatá Olešnice Semilská.

10 pro
0

č.

Žádost o odkouoení části oozemku o.o.č. 1008/1 v k.

proti

0 se

zdžel

ú.

zlatá olešnice semilská
. Žádost podaliobčanéDU a MU, kteří mají zájem
o část obecního pozemku sousedícís parcelou
1O08l2. Zě4emje o cca 80 m'.
Hlasování o vydání záměru na prodej části p. p. č.
1008/1 v k. ú. Zatá Olešnice Sem/ská.
11.

Diskuze

Třetízastupitelsfuo bude od 19 hod.

V cestě k vodojemu vyvěrá pramen a cesta zaóinábýt
špatně sjízdná.
Zametání obecních komunikací bude pracovníky veřejné
služby pokračovat na územíobce.

Opravíse 2 velké díry na cestě k bytovkám č.p.237 240.

Uklidíse vnitřky skříněk v kuchynisokolovny.
Proběhne oprava laviček, aby jich byl na koupališti

dostatek.

10 pro
0 proti
0 se zdžel

12.

Usnesení z 2.
zasedání
zastupitelstva obce
ze dne 24.2.2014,
konaného
v zasedací
mistnostioú.

Schvaluje se:
09. Usnášení schopnost zastupitelstva.
1

0. Zapisovatelé, ověřovatelé, sčitatel, prog ram.

10 pro
10 pro

í't. Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice
k31. 12.2013.

10 pro

12. Sníženípočtu zastupitelů na 9 pro volební období
2014 _ 2018.

8 pro, 1
proti, 1 se

13. Prodej 2/9 vlastnického podílu obce na p.p.č.84612,
st.p.č.217, st. p. č. 199 a st.p.č 226 v k. ú. Zlatá

10 pro

zdžel

Olešnice Navarovská.

Vydánízáměru na prodejpozemků p.p.č 801/1,
p.p.č. 80í/36 a p.pč. 8O1l40 v k.ú. Stanový.

10 pro

15. Převod hospodářského v,ýsledku ZŠa MŠZlatá
Olešnice 20 622,87 Kč z roku 2013 do rezervního
fondu roku 2014.

10 pro

16. Rozbor hospodařeni ZŠa MŠZlatá olešnice

10 pro

17. Pronájem č.p.243jako celku, tedy bytu a
nebytovtých prostor jednomu nájemci.

10 pro

í8, Vydánízáměru na prodejésti p.
zlatá olešnice semilská.

10 pro

14.

zarok2013.

p. ě. 1008/í v k. ú.

19. Vydání záměru na prodej části p. p. č. 1008/1 v k. ú.

zlatá olešnice semilská.

10

pro

Neschvaluje se:
21.Yydání záměru na prodej č. p.243.

í3.

Závér

Starosta obce poděkoval všem za účasta v 19,28 hod.
ukončil veřeiné zasedání zastupitelstva.

Milan Žanta

10 proti

